CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 15

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2019

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezanove, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica
Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de
12 de setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião
Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
Paulo de Sousa Pereira e, os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia -----------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e
Recursos Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa e Chefe da Divisão de Gestão Financeira e
de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. -----------------------------------------------------Ausências: Senhora Vereadora Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, por motivos de
consulta médica com a sua filha e o Senhor Vereador José Manuel Lima Soares, por motivos de
ordem profissional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a
reunião com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------

I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A ata da reunião ordinária realizada no dia 26 de junho de 2019, cuja leitura foi dispensada por a
mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por
unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia,
por não ter estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo
11.º do Regimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o
registo de uma atividade realizada na noite do passado dia 29 de junho, designada de Caminhando
Com as Estrelas, até ao Dólmen de Chã de Parada I, que incluiu uma visita à Serra da Aboboreira
diferente, uma vez que a Astronomia aliou-se ao Património Cultural, tendo participado nesta
caminhada cerca de 50 pessoas que consideraram uma experiencia inesquecível. Referiu-se ainda ao
Festival de encerramento da época desportiva, “Aqua Baião”, realizado no passado dia 3 de julho, na
Piscina Municipal Coberta, que envolveu todos os seus utentes e outros participantes, os quais tiveram
a oportunidade de experimentar uma aula de hidroginástica, um jogo de mini-polo aquático, ou apenas
os banhos livres. Deixou ainda, o registo de uma outra iniciativa, realizada no passado dia 5 de julho,
na freguesia da Teixeira, com o objetivo de dar visibilidade ao biscoito da Teixeira e angariar votos que
o levem a chegar às meias finais do concurso, uma vez que já conseguiu chegar a finalista distrital na
categoria de Doce de Território, no concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal, que a RTP está a levar
a cabo durante o verão. Neste sentido, a Câmara Municipal de Baião, com o apoio da União de
Freguesias de Teixeira e Teixeiró e da detentora da marca Biscoito da Teixeira, Sónia Pereira,
confecionou o maior Biscoito do Mundo precisamente no local onde ele é originário, tendo sido
realizado um vídeo promocional na localidade de Teixeira, em Baião. Apelou ainda para a sua
divulgação e participação das pessoas na votação no biscoito da Teixeira, para que passe à fase
seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente cumprimentou todos os presentes na pessoa do Senhor Presidente da
Câmara e deu conhecimento de uma iniciativa de voluntariado que irá decorrer, dias 11 e 12 de julho,
no âmbito do projeto “Promover Saúde em Baião”, realizada pelo Núcleo de Estudantes de Medicina
da Universidade do Minho (NEMUM), no Concelho de Baião. O principal objetivo é, levar a cabo uma
intervenção de prevenção primária de saúde, que diminua os riscos associados ao isolamento e
solidão na terceira idade, junto das IPSS’S e dos Centros de Relação Comunitária que aderiram ao
projeto. Os 25 alunos de medicina que estão a desenvolver a iniciativa, serão distribuídos por 5 equipas, de
5 elementos cada, ficarão alojados na Casa de Chavães e para terminar a iniciativa, atuará na próxima
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sexta-feira, na Praça Eça de Queiroz, a Tuna de Medicina da Universidade do Minho, pelas 21H00. Referiuse também à iniciativa Viver Baião, realizada pelo Pelouro dos Assuntos Sociais, no passado dia 5 de julho,
na Serra da Aboboreira, junto à Capela de Nossa Senhora da Guia, destinada às Famílias que foram

intervencionadas pelo Gabinete de Apoio à Família. O objetivo era o reencontro destas famílias, num
registo de convívio familiar e de partilha de momentos enriquecedores entre todas as famílias
intervencionadas. Disse que a iniciativa correu muito bem e foi bastante participada, contando com
cerca de 180 pessoas que são apoiadas pelos serviços de Ação Social, que viveram momentos de
convívio fraterno e de solidariedade. Por fim, lembrou que continua no Posto de Turismo de Baião a
exposição da CPCJ de Baião, com trabalhos realizados pelas crianças, alusivos à prevenção dos
maus tratos na infância.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Henrique Gaspar cumprimentou todos os presentes e interveio para dar conta de
uma iniciativa que decorreu no passado dia 29 de junho, em que a Câmara também é parceira, o
Encontro de Bandas da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere. Salientou que além de ser uma
atividade que já é realizada há muitos anos e bastante apreciada pelas pessoas que assistem ao
evento, é também, uma formar de dar vida e dinamizar o Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere. --

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou os presentes e usou da palavra para fazer um
pequeno reparo sobre a insatisfação de algumas pessoas, devido a alguns constrangimentos, acima
do que é normal, causados pelas obras de reabilitação urbana que estão a ser realizadas em Santa
Marinha do Zêzere. Disse que compreende as pessoas, mas salientou que não há obras sem barulho
e sem pó. Neste sentido, apenas alertou, para que, dentro do possível, os Serviços Técnicos da
Câmara acompanhem a obra, de forma a minimizar estes constrangimentos. ----------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara sublinhou todas as iniciativas referidas pelos Senhores Vereadores.
Em relação à intervenção dos Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, disse que é preciso ter algum
bom senso, na medida em que é verdade que, quando há obras, há consequentemente transtornos, e
por isso, não há muito mais a dizer sobre o assunto. No entanto, referiu que a parte mais complicada
da obra, em relação ao barulho e pó, durará cerca de mais uma semana. Salientou que a empresa
que está a realizar as obras, deve estar a fazer o melhor, de forma a minimizar esses mesmos
transtornos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, informou e convidou todos os Membros do Executivo para as
iniciativas e eventos de organização direta e indireta da Autarquia, que decorrerão nas próximas
semanas, nomeadamente: Prestação de contas na freguesia de Mesquinhata, no dia 12 de julho
(sexta feira), às 21H00, no Salão Paroquial de Mesquinhata; Paddle Xperience, no Cais da Albufeira
da Pala, nos dias 13 e 14 de julho (sábado e domingo), de manhã, das 10H00 às 13H00, e tarde das
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15H00 às 18H00, a participação é gratuita mediante inscrição e destina-se a praticantes e iniciantes
da modalidade; Conselho Consultivo, entre as 9H30 e as 13H00, no dia 13 de julho (sábado), no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Concelho; Inauguração do “Monumento ao Almocreve” em Gestaçô, no dia 13
de julho (sábado) às 16H00; Inauguração do arranjo exterior da Capela de Nossa Senhora da Graça, a
Praceta Padre José Ramos e Padre António Augusto, na Rua Nossa Senhora da Graça, junto à capela
com o mesmo nome, no dia 14 de julho (domingo) às 17H30, em Gestaçô; Conselho Municipal da
Educação, entre as 15H00 e as 18H00, no dia 18 de julho (quinta feira) na Câmara Municipal de
Baião; Prestação de Contas em Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, no dia 20 de julho
(sábado), às 9H30 em Covelas e às 11H00 em Santa Cruz, nos edifícios das respetivas Juntas;
Inauguração da Capela Mortuária de Santa Cruz do Douro, no dia 21 de julho (domingo) às 12H00.
Outros Eventos externos com o apoio da autarquia: Procurar Saúde em Baião, organizado pelo Núcleo
de Estudantes da Medicina da Universidade do Minho, nos dias 11 e 12 de julho (quinta e sexta feira).
No dia 12 julho, a Tuna da Universidade do Minho atua às 21H00 na Praça Eça de Queiroz; Programa
“7 Maravilhas Doces de Portugal” , no dia 16 de julho (terça feira), no Cais de Gaia, entre as 10H00 e
as 17H30, em direto. A autarquia levará uma claque de 60 pessoas, que integram da Escola
Byondance e da Academia de Dança Liliana Castro. Durante o programa decide-se a continuidade do
“Biscoito da Teixeira” na fase final do concurso; Gravação de 2 programas do Porto Canal a 24 de
julho (quarta feira) no Jardim de São Bartolomeu para promoção da Feira do Anho, Byonritmos, Festas
Concelhias e Feira das Tasquinhas e do Vinho Verde, das 9H00 às 18H00. ------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente
reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é
competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório
Municipal à OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião . ------------------------------------------------------------

2. Cedência do Auditório Municipal de Baião e do Auditório do Espaço do Cidadão de santa
Marinha do Zêzere à DOLMEN – Desenvolvimento Local e regional, CRL – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente
reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é
competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório
Municipal de Baião e do Auditório do Espaço do Cidadão de santa Marinha do Zêzere à DOLMEN –
Desenvolvimento Local e regional, CRL. ---------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 15 da Reunião Ordinária de 10-07.2019
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3. Oferta de Livros à Biblioteca Municipal – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida
no anexo III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é
competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar e agradecer a oferta de
Livros à Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------4. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja de S. Tiago de Mesquinhata – Festas em honra de S.
Tiago/2019 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida
no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é
competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à
Fábrica da Igreja de S. Tiago de Mesquinhata, destinado á realização das Festas em honra de S.
Tiago/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Minuta da alteração ao protocolo de cooperação entre o Município de Baião e os
profissionais de táxi no âmbito da colocação de publicidade turística nos respetivos
veículos de transporte de passageiros – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V
à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da alteração ao protocolo de
cooperação entre o Município de Baião e os profissionais de táxi no âmbito da colocação de
publicidade turística nos respetivos veículos de transporte de passageiros. ------------------------------------6. Consolidação da mobilidade intercarreiras e intercategorias – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação da mobilidade intercarreiras
e intercategorias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado – Reserva de recrutamento – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
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qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e
depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado – Reserva de recrutamento. ------------------------------------------

8. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Reconstrução e
Alteração do Edifício Municipal (Biblioteca/Museu)” – Aprovação das cláusulas contratuais e
autorização para celebração do contrato – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta das cláusulas contratuais e
autorização para celebração do contrato referentes ao pedido de empréstimo a longo prazo, para
financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional Regional
do Norte “Reconstrução e Alteração do Edifício Municipal (Biblioteca/Museu)”. --------------------------------

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013,
de 12 de setembro) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de
minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos
termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.--------------

ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de
Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 Horas. E para constar se lavrou a
presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior
aprovação e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos
Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e
subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
_____________________________________________

OS VEREADORES,
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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